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أعزائي مساهمي مجموعة المستثمرين القطريين الكرام،

يسّرني أن أضع بين أيديكم تقرير الحوكمة السنوي للعام 2014

إن تقرير الحوكمة السنوي لهذا العام  يؤكد التزامنا الدائم بتقديم أفضل قيمة لمساهمينا و ينبع ذلك 
من اعترافنا كشركة مساهمة عامة أن استدامة الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات أصبح ضرورة أخالقية 

واقتصادية في عالم األعمال الحديث. 

وفي هذا الصدد، نؤيد ضرورة االلتزام الصارم بالمبادئ التي تساعد فى ارساء مفهوم الشفافية والمساءلة 
والنزاهة واألخالق والصدق فى مزاولة أعمالنا، إذ يشكل ذلك، دون أدنى شك، حجر الزاوية في أي مؤسسة 
ناجحة. ولهذا السبب تحديًدا يأتي عهدنا تجاه أنفسنا ومستثمرينا وجميع أصحاب المصلحة لدينا باإللتزام 

بأعلى مستويات االستقامة والنزاهة في إدارة الشركة.

وفي ضوء االهتمام المتزايد لدى مساهمينا، بما في ذلك المساهمين والمستثمرين المحتملين، قررت 
المجموعة تعزيز ما  لديها من  نظام حوكمة بما يتوافق مع أرقى الممارسات المحلية والدولية في هذا 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  دور  تعزيز  إلى  القطريين  المستثمرين  مجموعة  تعمد  الصدد،  هذا  وفي  المجال. 
رقابية  ابتكار قوانين  أعمالها، فضًلا عن  المستقلين، وتبني أخالقيات عمل متطورة ومتميزة في قطاع 

جديدة وتطبيق نظام تفويض السلطات، ودمج دور مجلس اإلدارة  في صميم عملنا.

،  إلى تحسين الممارسات واإلجراءات المعمول بها  كما نتطلع في سبيلنا نحو تحقيق األهداف المرجوة 
حاليا باإلضافة إلى تنفيذ إطار حوكمة متطور للمجموعة والشركات التابعة لها بحيث يمكننا  تبوأ مكانة 

مرموقة في مجاالت أعمالنا وبالتالي تحقيق رؤية مساهمينا.

وأخيًرا، نود أن ننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لجميع السلطات الحكومية التي أسهمت في 
دعم أفضل مبادئ حوكمة الشركات وممارساتها وتنفيذها في دولة قطر. 

عبد اهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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تأسست "مجموعة المستثمرين القطريين" )شركة مساهمة قطرية( بتاريخ 4 مايو 2006 برأس مال مدفوع قدره 1.2 مليار ريال 
قطري، وهي واحدة من أبرز الشركات المساهمة العامة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

 
تخضع الشركة لألحكام الواردة في قانون الشركات التجارية القطري رقم )5( لعام 2002، باإلضافة إلى لوائح وقواعد "هيئة قطر 

لألسواق المالية" و"شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية".

تعمل الشركة بشكل رئيسي في األنشطة االستثمارية المختلفة مما تجعل المجموعة واحدة من أبرز الرواد في المنطقة في 
كل نشاط وارد ذكره أدناه:

 
تصنيع اإلسمنت وبيعه  •

إقامة مصانع اإلسمنت والمنتجات ذات الصلة  •
تمثيل كبريات الشركات العالمية واالستثمارية، إضافة إلى  تملك االستحواذ على       •

األراضي والعقارات ومؤسسات البحث العلمي بهدف تحسين  المنتجات واستنباط أنواع جديدة، ودمج أنظمة    
األمن والحماية 

المشاركة في تأسيس شركات المساهمة العامة و ذات المسؤولية المحدودة داخل  الدولة.  •

يتبع الشركة حالًيا 18 شركة فرعية، باإلضافة إلى 20 شراكة وشركة تابعة )على الصعيدين المحلي والدولي( في شكل مشاريع 
مشتركة مع موردين محليين وعالميين يتولون تطوير مشاريع كبرى في دولة قطر.

نبذة عن الشركة

المجموعة القطرية لإلستثمار
34680

 مجموعة المستثمرين
القطريين الصناعية

25521

 مجموعة المستثمرين القطريين
32831

مجموعة إستثمارات قطر
40352

 مجموعة المستثمرين القطريين
 للصناعات الخفيفة

35362

المستثمر
35612

 مجموعة المستثمرين القطريين
لتطوير المشاريع

26126

 مجموعة المستثمرين القطريين
 للخدمات

39102

 مجموعة المستثمرين القطريين
للخدمات العامة

22913

 مجموعة المستثمرين
القطريين للمقاوالت

26127

 مجموعة المستثمرين
القطريين العقارية

37405

 مجموعة المستثمرين
  القطريين للتكنولوجيا

39109

 مجموعة المستثمرين
القطريين للتجارة

39107

 مجموعة المستثمرين
القطريين العالمية

 39111

مجموعة المستثمرين القطريين
 للخدمات المالية

 40237

الخليج لألسمنت
38622

كتانة كونستراكشن
23937

الشركة الوطنية للشحن
 و الخدمت البحرية

23733

 الشركة القطرية
 لألنظمة

 و اإلستشارات األمنية
17535

الشركة الدولية التقنية
 للتجارة )آي تي تي(

19785

 تش أوكي
هوك إنك

 شركة الجزيرة للصرافة
26800

 الشركة الخليجية المتحدة لألسمنت
22923

شرف لوجيستكس
37474

الماسية للخدمات المالحية
35190

األولى ألمن المعلومات
46062

هلو فاشيون
59500

إيفرسنداي للهندسة
30943

سمارت لوجستيكس
22363

 وكالة شرف للمالحة
37482

سميث هايمن
51663

جاليريا ديجيتل
59446

 ليجنتري فاشن
59566

فود إكسبشيون
59577

لينيا فيردي للديكور
60044

بيري قطر
34549

شركة يورو كار لتأجير السيارات
26236

ميديترينيان شيبنك كومباني
مصنع قطر روتومول44029

لمنتجات البالستك
17310

 شركة اإلنشاءات المتحدة
30006

ذا لوك
34037
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حوكمة الشركات )نظام حوكمة الشركات( هي مجموعة من القواعد التي تحكم العالقات القائمة بين الموظفين ومجلس 
إدارة الشركة والمساهمين وأصحاب المصلحة داخل المؤسسة. وتوفر حوكمة الشركات الهيكل الذي توضع من خالله األهداف 

والوسائل الالزمة لتحقيقها، ويتحدد مراقبة األداء بناًء على ذلك.
 

يدرك مجلس إدارة "مجموعة المستثمرين القطريين" مدى أهمية االلتزام بقواعد حوكمة جيدة ودورها الجوهري في ضبط وحفز 
إطار عمل حوكمة الشركة والممارسات المتعلقة بذلك. وفي هذا الشأن، يعمل مجلس اإلدارة على مراجعة إطار عمله وممارساته 

بانتظام للوفاء بمتطلبات "هيئة قطر لألسواق المالية"واالمتثال لجميع اللوائح والقوانين المرعية االجراء.

يقّدم النظام الحالى لحوكمة الشركات إطار حوكمة شامل للشركات الخاضعة لهيئة قطر لألسواق المالية. ويشمل من بين 
ذلك جملة مباديء تعنى بالتوجيه العام و تكوين هيكل مجلس اإلدارة، والواجبات والمسؤوليات الواقعة على أعضاء مجلس 

اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة

حوكمة الشركات

مساهمونا
تحترم "مجموعة المستثمرين القطريين" حقوق المساهمين بطريقة عادلة ومنصفة وحسبما هو منصوص عليه في النظام 

األساسي للشركة. ويتمتع جميع المساهمين بحقوق تصويت متساوية بما فيها التصويت بالوكالة وفًقا للوائح والقوانين 
المرعية. كما يمتلك جميع المساهمين حق الوصول إلى سجل المساهمين والحصول على كافة المعلومات ذات الصلة، فضًلا 
عن حقهم بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة وإدراج البنود على جدول األعمال ومناقشتها، والحق في اتخاذ القرارات المدروسة.

تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوي في 26 فبراير 2014 تحت إشراف ممثلين عن وزارة االقتصاد والتجارة، وبحضور مدقق 
الحسابات الخارجي المعتمد لدى "مجموعة المستثمرين القطريين"، شركة كيه بي إم جي )KPMG(. وتم تطبيق مبدأ )سهم 

واحد يعادل صوًتا واحًدا( وفًقا للنظام األساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم )5( لعام 2002. وفيما يلي القرارات التي 
تم اتخاذها أثناء االجتماع :

لمحة عن المساهمين



ملتزمون ببناء قطر

8

الجمعية العامة العادية
االستماع لخطاب سعادة رئيس مجلس اإلدارة   •

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة بخصوص أنشطة الشركة وبيان وضعها المالي عن  السنة المنتهية في 31     •
ديسمبر 2013 وخطة عملها لسنة 2014  

المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين بخصوص بيان الوضع المالي للشركة  والحسابات المقدمة من     •
جانب مجلس اإلدارة  

المصادقة على بيانات الوضع المالي واألرباح او الخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013  •
المصادقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 7.5 % من القيمة االسمية للسهم     •

الواحد من رأس مال األسهم، ما يعادل 0.75 رياالً قطرًيا للسهم الواحد  
إبراء زمة أعضاء مجلس اإلدارة، وإقرار مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بمقتضى المادة  •

رقم )46( من الالئحة التنفيذية  
تعيين شركة ديلويت آند توش )Deloitte & Touché( كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية 2014 مع تحديد األجور     •

المقترحة  
المصادقة على تقرير حوكمة الشركة 2013  •

انتخاب مجلس إدارة الشركة للسنوات الثالث المقبلة  •

نظًرا ألن عدد أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين يعادل عدد المناصب الشاغرة، فقد وافق االجتماع 
السنوي على األعضاء على النحو التالي:

 سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني - ممثاًل عن الشركة القطرية للوكاالت التجارية  
سعادة/ الدكتور /خالد بن محمد العطية - ممثًلا عن المسند القابضة 

سعادة/ السيد/ محمد بن أحمد المسند
سعادة/ السيد/ عبد اهلل بن ناصر المسند

السيد /عبد العزيز بن يوسف الخليفي - ممثًلا عن المسند القابضة 
السيد/ محمد حسن السعدي - ممثًلا عن المسند القابضة 

السيد/ فيصل عبد اهلل المانع 

)Qatari Trading Agencies Co(
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تنظيم مجلس اإلدارة وهيكله
مهام مجلس اإلدارة 

يقع على عاتق مجلس اإلدارة مسؤولية وضع استراتيجية العمل العامة لمجموعة المستثمرين القطريين وضمان االلتزام 
بأعلى معايير الحوكمة في جميع قطاعات الشركة وأعمالها. وهو مسؤول بشكل كامل أيًضا عن إدارة مجموعة المستثمرين 

القطريين وتوجيهها وأدائها ويلتزم بممارسة اآلراء الموضوعية بشأن جميع مسائل الشركة المستقلة عن اإلدارة التنفيذية.

مجلس اإلدارة مسؤول تجاه المساهمين عن حسن سير األعمال، ومسؤول عن ضمان امتثال الشركة للقوانين واللوائح 
ذات الصلة فضًلا عن النظام األساسي للشركة والئحتها التنفيذية. والمجلس مسؤول أيًضا عن حماية الشركة من األفعال 

والممارسات غير القانونية أو المسيئة أو غير الالئقة.

اعتمدت الشركة ميثاًقا رسمًيا لمجلس اإلدارة يحّدد آلية تشكيله، وواجباته، ومسؤولياته، وانعقاده واإلجراءات المتعلقة 
باجتماعاته.

ويتوافر ميثاق مجلس إدارة "مجموعة المستثمرين القطريين"، الذي يقدم معلومات حول مسؤوليات المجلس بالتفصيل، على 
الموقع اإللكتروني : 

واجبات رئيس مجلس اإلدارة 

يقع على عاتق رئيس مجلس اإلدارة مسؤولية ضمان حسن سير عمل المجلس بطريقة مناسبة وفعالة، بما في ذلك استالم 
المعلومات المستوفاة والدقيقة من أعضاء المجلس في الوقت المناسب. وال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضًوا في أي 

من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام

واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 

تتضمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، لكن ال تقتصر على، ما يلي:

المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة وتقديم آراء مستقلة حول المسائل االستراتيجية والسياسة واألداء والمساءلة    •
والموارد والتعيينات األساسية ومعايير العمل؛  

ضمان إعطاء األولوّية لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أّي تضارب للمصالح؛  •
المشاركة في لجنة التدقيق بالشركة؛  •

مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير     •
السنوّية ونصف السنوية والربعّية؛  

مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير     •
السنوّية ونصف السنوية والربعّية؛  

اإلشراف على وضع القواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة الشركة وضمان تنفيذها بطريقة متناسقة؛  •
وضع مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنّوعة ومؤهالتهم بين أيدي مجلس اإلدارة أو لجانه المختلفة من خالل    •

حضورهم المنتظم الجتماع المجلس ومشاركتهم الفّعالة في الجمعيات العمومية وفهمهم آلراء المساهمين     
بشكل متوازن؛  

الشركة فيما يتعلق بأّي مسألة   يجوز لمعظم أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار مستقّل على نفقة    •
تخّص الشركة.  

www.qatariinvestors.com/english/media-centre/reports/
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أمين سر الشركة

يعمل أمين سر الشركة بصفته أمين سر لمجلس اإلدارة ولجانه الفرعية، ويجوز له، بعد موافقة المجلس، إسناد مسؤولية إدارة 
اللجان إلى موظفين آخرين من أصحاب المؤهالت العالية. 

عّين مجلس اإلدارة كبير المستشارين القانونيين للشركة بمنصب أمين الشركة في 20 نوفمبر 2014. وتشمل مهام أمين سر 
الشركة ما يلي:

تسجيل جميع محاضر اجتماعات المجلس وحفظ سجالته ودفاتره والتقارير المرفوعة من المجلس وإليه؛  •
ضمان إيصال المعلومات في الوقت المناسب والتنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب المصلحة اآلخرين     •

بالشركة، وذلك تحت إشراف رئيس مجلس اإلدارة.   
ضمان أن أعضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى محاضر جميع  اجتماعات المجلس وأي     •

معلومات ووثائق وسجالت متعلقة بالشركة.  

اجتماعات مجلس اإلدارة

تنص المادة 11-1 من نظام حوكمة الشركات للشركات المدرجة في األسواق الخاضعة لتنظيم هيئة قطر لألسواق المالية الصادر 
عن الهيئة ذاتها في 2009 )نظام حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية( على ضرورة عقد اجتماعات المجلس ست مرات 

على األقل سنوًيا. 

وتعقد مجموعة المستثمرين القطريين اجتماعات مجلس اإلدارة طوال العام عند االقتضاء، وقد عقدت ما مجموعه سته 
اجتماعات خالل العام المالي األخير.

ُتنظم اجتماعات مجلس اإلدارة للسماح بعقد نقاشات مفتوحة وإفساح المجال أمام مشاركة جميع أعضاء مجلس اإلدارة في 
حلقات نقاش تدور حول االستراتيجيات واألداء المالي والتجاري وإدارة المخاطر. وُتدرج كافة بنود جدول األعمال الفنية األساسية 

في مواد موجزة شاملة، ُترسل إلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة قبل كل اجتماع.

يستطيع أعضاء مجلس اإلدارة الذين يتعّذر عليهم حضور أحد اجتماعات المجلس االطالع على كافة المعلومات المرتبطة 
بهذه االجتماعات ومناقشة القضايا المطروحة ضمن االجتماع مع رئيس مجلس اإلدارة. كما يمكنهم اختيار تعيين وكيل خاص 

للتصويت نيابًة عنهم.

رقم اجتماع 
التصويت بالوكالةالغيابعدد الحضورتاريخ االجتماعمجلس اإلدارة

موعد إرسال جدول 
األعمال

2014/412014/02/095112014/01/23
2014/422014/02/265202014/02/18
2014/432014/05/085202014/05/01
2014/442014/07/227002014/07/06
2014/452014/09/217002014/09/14
2014/462014/10/214302014/10/03

2014/472014/11/207002014/11/13
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تشكيل مجلس اإلدارة

تنص المادة رقم )9-1( من نظام حوكمة الشركات التابع لهيئة قطر لألسواق المالية على ضرورة أن يكون من بين مجلس إدارة 
الشركة أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين وأعضاء مستقلين، وذلك بهدف ضمان عدم تحكم فرد واحد أو مجموعة صغيرة من 
األفراد في قرارات المجلس. ويوصي النظام بوجوب أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاء مستقلين وأن يكون 

غالبيتهم غير تنفيذيين. 

وشهد 26 فبراير 2014  انتخاب مجلس إدارة جديد في االجتماع العام للمساهمين لمدة ثالث سنوات. ويتألف مجلس اإلدارة من 
سبعة أعضاء ويترأسه السيد عبد اهلل بن ناصر المسند.

ويبين الجدول أدناه البنية الحالية لمجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين كما في 31 ديسمبر 2014:

مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة

نوع العضوية نسبة الحصة التمثيل تاريخ التعيين  نسبة الملكية
الفردية المنصب اسم العضو

عضو تنفيذي - - 2014/02/26 0.08
 رئيس

 مجلس
اإلدارة

 سعادة السيد عبد اهلل
بن ناصر المسند

عضو مستقل -

 الشركة
 القطرية
 للوكاالت
 التجارية

2014/02/26 -

 نائب
 رئيس

 مجلس
اإلدارة

 الشيخ حمد بن فيصل
آل ثاني

عضو غير تنفيذي - - 2014/02/26 0.08 عضو  السيد محمد بن أحمد
المسند

عضو مستقل *35.39  المسند
القابضة 2014/02/26 - عضو  سعادة الدكتور خالد بن

محمد العطية

عضو مستقل *35.39  المسند
القابضة 2014/02/26 - عضو  السيد محمد حسن

السعدي

عضو تنفيذي - - 2014/02/26 0.08 عضو  السيد فيصل بن عبد
اهلل المانع

عضو مستقل *35.39  المسند
القابضة 2014/02/26 - عضو  السيد عبد العزيز

الخليفي
 

* مجموع األسهم المملوكة من قبل مجموعة المسند القابضة في مجموعة المستثمرين القطريين.
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سعادة السيد/ عبد اهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة

يتقلد السيد عبد اهلل بن ناصر المسند، الذي أعيد انتخابه لرئاسة مجلس اإلدارة في فبراير 2014، 
منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة المسند القابضة، التي تحظى بمكانة 

مرموقة في القطاع الخاص منذ الخمسينيات. ويشغل المسند أيًضا، باإلضافة إلى منصبه كرئيس 
مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين، العديد من المناصب البارزة في مؤسسات أخرى بما 

فيها نائب رئيس مجلس إدارة البنك الخليجي.

الشيخ / حمد بن فيصل آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة، عضو مستقل

 
ُيعتبر الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الذي أعيد انتخابه في فبراير 2014، أحد الشخصيات المرموقة 

في المنطقة ومن أكثر الشخصيات تأثيًرا في قطاع األعمال القطري. ويشغل في الوقت الحالي 
منصب رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي، وعضو مجلس إدارة رابطة رجال األعمال القطريين 

وعضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين. وشغل الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني سابًقا العديد من 
المناصب البارزة مثل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وعضوية 

المجلس األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار.

السيد/ فيصل بن عبد اهلل المانع
عضو مجلس إدارة تنفيذي

تم تعيين السيد المانع الذي ُأعيد انتخابه في فبراير 2014 في منصب العضو المنتدب لشركة 
إسمنت الخليج )إحدى الشركات التابعة لمجموعة المستثمرين القطريين( في يونيو 2012. ويشغل 

حالًيا منصب رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة المكافآت. وشغل المانع العديد من المناصب 
الهامة منها نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "ردكو المانع"، وعضو مجلس إدارة شركة الراية، 

ممثاًل وزارة االقتصاد والمالية، فضاًل عن منصب مدير تنمية المشاريع في بنك قطر للتنمية، 
وعضوية اللجنة المنظمة لمؤتمر التجارة العالمية، وباحث في التجارة الخارجية لدى وزارة االقتصاد 

والمالية. 
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السيد/ محمد بن أحمد المسند
عضو مجلس إدارة مستقل

أعيد انتخاب السيد المسند في فبراير عام 2014 وهو عضو بمجلس إدارة مجموعة المستثمرين 
القطريين منذ مارس 2011.

سعادة الدكتور / خالد بن محمد العطية
عضو مجلس إدارة مستقل

أعيد انتخاب الدكتور العطية في فبراير 2014. ويشغل حالًيا منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية 
وعضو مجلس الوزراء. وتقلد الدكتور العطية العديد من المناصب الرفيعة، منها وزير الدولة 

للتعاون الدولي، والقائم بأعمال وزير األعمال والتجارة، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
ونائب رئيس "هيئة مركز قطر للمال"، ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر، ونائب رئيس المجلس 

األعلى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعضو مجلس أمناء المؤسسة العربية للديمقراطية، 
وعضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، وعضو مجلس أمناء صلتك وطيار مقاتل في 

القوات الجوية األميرية القطرية.

السيد/ محمد حسن السعدي
عضو مجلس إدارة مستقل

أعيد انتخاب السيد السعدي في فبراير 2014. والسيد السعدي عضًوا بمجلس إدارة مجموعة 
المستثمرين القطريين منذ مارس 2011. كما يعمل السعدي حالًيا عضو بمجلس إدارة بنك قطر 

للتنمية، ويشغل حالًيا عضوية لجان المكافآت والترشيحات والتدقيق في مجلس إدارة مجموعة 
المستثمرين القطريين. 

السيد/ عبد العزيز الخليفي
عضو مجلس إدارة مستقل

أعيد انتخاب السيد الخليفي في فبراير عام 2014. ويعمل السيد الخليفي رئيًسا للجنة المكافآت 
وعضًوا بلجنة التدقيق. 
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لجان مجلس اإلدارة

أوكل مجلس اإلدارة جزًءا من واجباته إلى عدد من اللجان: لجنة المكافآت، ولجنة الترشيحات، ولجنة التدقيق.

لجنة المكافآت

تنص المادة 1.17 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية أن لجنة المكافآت بالشركة تتألف من ثالثة 
أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين على األقل، على أن يكون غالبيتهم من المستقلين.

تأسست لجنة المكافآت بموجب المادة رقم 17 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية لمساعدة 
مجلس اإلدارة في تنفيذ مسئولياته المتعلقة بتحديد سياسة المكافآت وخطة الحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين 

التنفيذيين. واعتمدت اللجنة ميثاًقا رسمًيا يحدد مهامها ومسؤولياتها. 

والبنود الكاملة للجنة المكافآت متاحة لالطالع عليها عبر الموقع اإللكتروني لمجموعة المستثمرين القطريين على :

 
وتتشكل لجنة المكافآت من أعضاء مجلس اإلدارة الوارد أسماؤهم فيما يلي:

نوع عضوية مجلس اإلدارة المنصب الوظيفي ضمن اللجنة االسم
مستقل رئيس اللجنة السيد عبد العزيز الخليفي
تنفيذي عضو السيد فيصل عبد اهلل المانع

مستقل عضو السيد محمد حسن السعدي

لجنة الترشيحات

تأسست لجنة الترشيحات بموجب المادة رقم 16 .2 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية الختيار 
وترشيح أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين مع األخذ بعين االعتبار شخصية المرشحين وما يتمتعون به من مهارات 

ومعارف وخبرات ومؤهالت مهنية وتقنية وأكاديمية. واعتمدت لجنة الترشيحات ميثاًقا رسمًيا يشرح بالتفصيل مهامها 
ومسؤولياتها. 

www.qatariinvestors.com/english/media-centre/reports/

والبنود الكاملة للجنة الترشيحات متاحة لالطالع عليها عبر الموقع اإللكتروني لمجموعة المستثمرين القطريين على :

وتتشكل لجنة الترشيحات من أعضاء مجلس اإلدارة الوارد أسماؤهم فيما يلي:

نوع عضوية مجلس اإلدارة المنصب الوظيفي ضمن اللجنة االسم
مستقل رئيس اللجنة الشيخ/ حمد بن فيصل آل ثاني
مستقل عضو سعادة الدكتور / خالد بن محمد العطية
مستقل عضو السيد / محمد حسن السعدي

www.qatariinvestors.com/english/media-centre/reports/
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لجنة التدقيق

تأسست لجنة التدقيق بموجب المادة 1.18 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن "هيئة قطر لألسواق المالية"، التي تنص على 
أن لجنة التدقيق بأي شركة تتألف من ثالثة أعضاء على األقل، على أن تكون غالبيتهم من المستقلين. 

وتشمل المسؤوليات المنوطة بها لجنة التدقيق ما يلي:

مراقبة التزام الشركة بالمتطلبات التشريعية والقانونية والتنظيمية.  •
مراقبة العالقات مع المدققين الخارجيين.  •

االستعانة بمستشارين مستقلين حسبما تراه ضرورًيا وإجراء التحقيقات الالزمة.  •
اإلشراف على دقة وصحة التقارير المحاسبية والمالية للشركة ونظم الضوابط الداخلية بها،   •

وعملية إدارة المخاطر بالشركة.  
مراجعة نطاق وفعالية أعمال التدقيق الداخلي بالشركة.   •

ضمان إبالغ مجلس إدارة الشركة في الوقت المناسب بالمواطن التي في حاجة إلى التطوير وتقديم التوصية حول  •
اإلجراءات المقترحة.   

وتحدد المادة18 .4 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر ضرورة انعقاد لجنة التدقيق بالشركة عند االقتضاء، 
وبصورة منتظمة مرة على األقل كل ثالثة أشهر، واالحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها. واعتمدت لجنة التدقيق ميثاًقا رسمًيا بموجب 

المادة 18 .6 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية، يشرح مهامها ومسؤولياتها. 

وعماًل بنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية، فإن البنود الكاملة للميثاق متاحة للجمهور عبر الموقع 
اإللكتروني لمجموعة المستثمرين القطريين على :

نوع عضوية مجلس اإلدارة المنصب الوظيفي ضمن اللجنة االسم
تنفيذى رئيس اللجنة السيد فيصل عبد اهلل المانع

مستقل عضو السيد عبد العزيز الخليفي
مستقل عضو السيد محمد حسن السعدي

اجتماعات لجنة التدقيق

وتتشكل لجنة التدقيق من أعضاء مجلس اإلدارة الوارد أسماؤهم فيما يلي:

موضوع النقاش عدد الحضور موعد االجتماع رقم االجتماع

التقرير الداخلي للربع األول من العام 4 10 أبريل 2014 1

التقرير الداخلي للربع الثاني من العام 3 22 يوليو 2014 2

التقرير الداخلي للربع الثالث من العام 3 21أكتوبر 2014 3

عقدت لجنة التدقيق بمجموعة المستثمرين القطريين ثالثة اجتماعات في السنة المالية األخيرة.

www.qatariinvestors.com/english/media-centre/reports/



ملتزمون ببناء قطر

16

تنص المادة. 19 .1 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للمال على أن الشركة يجب أن تطبق نظام للرقابة الداخلية 
معتمد من مجلس اإلدارة لتقييم طرق وإجراءات إدارة المخاطر، وتنفيذ نظام حوكمة الشركة واالمتثال للقوانين واللوائح ذات 

الصلة.

يتولى مجلس اإلدارة كامل مسؤوليات إدارة المخاطر الداخلية، وضمان االمتثال للقوانين وعمليات التدقيق. ووفًقا للمادة سابقة 
الذكر، تضع مجموعة المستثمرين القطريين السياسات واإلجراءات التي من شأنها ضمان أن يتم تحديد جميع المخاطر المادية 

والمالية والتجارية وإدارتها على النحو المناسب. 
وفيما يلي قائمة بالسياسات واإلجراءات المتفق عليها:

الدليل المالي  •
سياسة السرية  •

تخطيط القوى العاملة  •
سياسة القروض  •

سياسات تقنية المعلومات  •
سياسات الموارد البشرية  •

سياسة تضارب المصالح  •
سياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  •

سياسة التعامالت مع األطراف ذات الصلة  •
إطار عمل إدارة المخاطر  •
نظام حوكمة الشركات  •

نظام الحوافز اإلدارية  •
سياسة توزيع األرباح  •

سياسة الصحة والسالمة والبيئة  •
السياسة األمنية  •

ميثاق التدقيق الداخلي   •

إدارة المخاطر وتقييمها واالمتثال للقوانين 

تنص المادة 19. 2 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية على ما يلي:"يجب أن تتضمن عملّيات 
الرقابة الداخلّية إنشاء وحدات فعالة ومستقّلة لتقييم وإدارة المخاطر فضاًل عن وحدات للتدقيق المالي والتشغيلي الداخلي 

وذلك باإلضافة إلى التدقيق الخارجي." يعد وجود وفعالية ضوابط وعمليات داخلية لدى مجموعة المستثمرين القطريين تهدف 
لتحقيق االمتثال لسياسات الحوكمة والمداومة على تطبيقها في المقام األول مسؤولية إدارة مجموعة المستثمرين القطريين، 

إذ يتم رصد ذلك من خالل االمتثال والتدقيق الداخلي. يوفر التدقيق الداخلي تأكيًدا مستقاًل على نظام الرقابة الداخلية، ويرفع 
تقارير بالقضايا الهامة إلى لجنة التدقيق.

تتولى اإلدارة العليا معالجة قضايا إدارة المخاطر وتقييمها واالمتثال للقوانين من خالل لجنتين إداريتين مختلفتين بحسب 
عوامل المخاطر، وذلك لضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية من شأنها مواجهة المخاطر المحتملة وإحالتها إلى مجلس اإلدارة 

لمزيد من التحقق واتخاذ اإلجراءات المطلوبة.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
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لجنة التخطيط االستراتيجي

تساعد لجنة التخطيط االستراتيجي اإلدارة في استحداث رؤيتها وتنفيذ هذه الرؤية من خالل وضع وتطبيق خطط ديناميكية 
عملية وسريعة االستجابة لتطوير األعمال. 

وتشرف لجنة التخطيط االستراتيجي على عمليات مجموعة المستثمرين القطريين وتكفل انسجامها مع إستراتيجية الشركة 
بدعم من فريق اإلدارة. عالوة على ذلك، تعالج لجنة التخطيط اإلستراتيجي المخاطر اإلستراتيجية، مثل التغيرات الطارئة على 

ظروف السوق أو ممارسات القطاع التي يمكن أن تؤثر في استمرارية مجموعة المستثمرين القطريين على المدى الطويل. 

وتتألف لجنة التخطيط اإلستراتيجي من أعضاء اإلدارة التنفيذية التالية أسماؤهم:

المنصب الوظيفي ضمن اللجنة االسم
مدير تطوير األعمال السيد / عمر الحسن

المدير المالي السيد / ألكسندر أكليمندوس
رئيس اإلدارة التنفيذي السيد / فراس إبراهيم

مدير العمليات السيد / خوسيه إسكاليرا

المنصب الوظيفي ضمن اللجنة االسم
رئيس اإلدارة التنفيذي السيد / فراس إبراهيم

المدير المالي السيد/  ألكسندر أكليمندوس
كبير المستشارين القانونيين السيد/  نعمة  أبي سعد

الرئيس التنفيذي للتدقيق السيد/  باسم حجاز

لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال

يتجلى الهدف الرئيسي للجنة الرقابة الداخلية واالمتثال في مساعدة العضو المنتدب في اإلشراف على تنفيذ الضوابط 
واإلجراءات والسياسات الداخلية للشركة، فضاًل عن التصدي للمخاطر التشغيلية التي قد تنجم عن العمليات التشغيلية 

اليومية. وتعتبر اللجنة مسؤولة عن االمتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها ومتطلبات اإلدراج في السوق. 

وتتألف لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال من أعضاء اإلدارة التنفيذية التالية أسماؤهم:
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التدقيق الداخلي

يوفر قسم التدقيق الداخلي لدى مجموعة المستثمرين القطريين تأكيدات موضوعية ومستقلة على عمليات ومشاريع األعمال 
الهامة. وقد تأسس هذا القسم في األول من يناير 2012 وهو يرفع تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق. وقد تم تحديث ميثاق 

التدقيق الداخلي والمصادقة عليه في 16 نوفمبر 2014.

يراجع قسم التدقيق الداخلي سير األعمال وآلية تحديد المخاطر ومراجعة الضوابط وتقديم التوصيات لتمكين إدارة أفضل 
لألعمال من خالل تحديد جوانب األعمال التي يمكن ضبطها والسيطرة عليها بشكل أكثر فاعلية. ويتمتع فريق التدقيق 
الداخلي باالستقاللية في رفع التقارير بشكل موضوعي حول أي مهمة من دون التقيد باإلدارة المباشرة لها. يتولى فريق 
التدقيق الداخلي مراقبة ودعم وتحديد هياكل وأنشطة الحوكمة الرئيسية، وتعزيز ممارسات األعمال الرشيدة، فضاًل عن 

مراجعة السياسات والعمليات المالية والمحاسبية للشركة لضمان تحقيق الفاعلية المستمرة.

يقدم قسم التدقيق الداخلي تقريًرا ربع سنوًيا إلطالع لجنة التدقيق على التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق خطة التدقيق 
السنوية، ويقدم تقريًرا مفصاًل للجنة التدقيق ومراجعات المتابعة حول كل اجتماع للجنة التدقيق، ويتولى إجراء المشاورات 

حيثما تقتضي الحاجة. 

تنص المادة 5.3.19 .من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية على أن قسم الرقابة الداخلية بأي شركة 
يجب أن يكون مستقاًل عن األعمال اليومية العادية للشركة، وتقترح تعزيز هذه االستقاللية من خالل تحديد مكافآت أعضاء 

الوحدة من قبل المجلس مباشرًة.

التدقيق الخارجي

عينت مجموعة المستثمرين القطريين في اجتماعها السنوي العام المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2014 شركة ديلويت آند توش 
لتولي مسؤولية التدقيق الخارجي للمجموعة وحددت في هذا االجتماع أتعاب هذه الشركة بناًء على توصية مجلس اإلدارة.

ويتجلى الهدف الرئيسي لشركة التدقيق الخارجي في تقديم تأكيد موضوعي إلى مجلس اإلدارة والمساهمين يفيد بأن 
 )IFRS( البيانات المالية يجري إعدادها بما يتماشى وجميع القوانين واللوائح ذات الصلة والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

وأنها تمثل تماًما مركز الشركة المالي وأدائها من جميع النواحي الجوهرية.

تشير المادة 141 من قانون الشركات التجارية رقم )5( لسنة 2002 إلى أن فترة تعيين المدققين الخارجيين يجب أال تتجاوز خمس 
سنوات وتشير المادة 5.20  من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية إلى أنه يتعين على أي شركة 

مدرجة أسهمها تغيير مدققيها الخارجيين كل خمس سنوات. ويتماشى النظام األساسي لمجموعة المستثمرين القطريين 
مع قانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية، ويشير إلى أنه يمكن تعيين 

المدقق الخارجي لمدة ال تتجاوز خمس سنوات متتالية.

اإلفصاحات

تلتزم مجموعة المستثمرين القطريين بجميع متطلبات اإلفصاح الواردة في المادة 21 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن 
هيئة قطر لألسواق المالية، بتقديمها قوائم مالية ربع سنوية يتم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى 

بورصة قطر، وهيئة قطر لألسواق المالية وشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية ضمن المواعيد المحددة.
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حقوق المساهمين

تلتزم مجموعة المستثمرين القطريين بالمادة 22 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. يتمتع 
المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة منها نظام حوكمة الشركات والالئحة 

التنفيذية للشركة. عالوة على ذلك، يكفل مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين احترام حقوق المساهمين بطريقة 
عادلة ومنصفة.

تلتزم مجموعة المستثمرين القطريين بالمادة 24 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. يتمتع 
جميع المساهمين بإمكانية الوصول إلى الموقع اإللكتروني للشركة                                                               لمطالعة التقارير 

المالية ربع السنوية، وتقرير حوكمة الشركات، وميثاق مجلس اإلدارة، والنظام األساسي، ومعلومات حول فريق اإلدارة التنفيذية 
للشركة.

تلتزم مجموعة المستثمرين القطريين بالمادة 26 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية التي تنص 
على ضمان المعاملة العادلة للمساهمين. جميع أسهم الشركة من نفس الفئة ولها نفس الحقوق المتعلقة بها. باإلضافة إلى 

ذلك، يسمح بالتصويت بالوكالة وفًقا لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية ووزارة االقتصاد 
والتجارة. 

حقوق أصحاب المصلحة

يكفل مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين معاملة جميع الموظفين وفًقا لمبادئ العدل والمساواة ودون أي نوع 
من أنواع التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين. وقد تم وضع سياسات وخطط للمكافآت لتحفيز موظفي الشركة 

على العمل دائًما بما يخدم المصلحة العليا للشركة، باإلضافة إلى الحرص على استبقاء الموظفين الذي يظهرون أداًء متميًزا 
وتقديم المكافآت لهم.

تتبنى الشركة آليات مناسبة لتمكين جميع الموظفين من إبالغ اإلدارة العليا عن أي سلوك مريب، عندما يكون مثل هذا 
السلوك غير أخالقي أو غير قانوني أو يضر بمصالح الشركة. كما يمكن للموظفين اإلبالغ عن هذا السلوك بطريقة سرية من 

دون التعرض لمخاطر اتخاذ أي ردة فعل سلبية تجاههم من الموظفين اآلخرين أو من رؤسائهم في العمل.

http://www.qatariinvestors.com/
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 3- االلتزام بمبادئ الحوكمة رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي


على المجلس التأكد من التزام الشركات المدرجة 

بالسوق الرئيسية بالمباديء المنصوص عليها بهذا 
النظام..

1.3 1

 على المجلس أن يراجع و يحدث تطبيقات الحوكمة التي 
يعتمدها و أن يراجعها بصورة منتظمة. 2.3 2



على المجلس أن يراجع ويطور باستمرار، قواعد 
السلوك المهنّي التي تجسد قيم الشركة، والسياسات 

واإلجراءات الداخلّية األخرى والتي يجب على أعضاء 
مجلس اإلدارة وموظفي ومستشاري الشركة االلتزام 
بها )يجوز أن تتضّمن قواعد السلوك المهنّي المشار 

إليه أعاله هذه، على سبيل المثال ال الحصر ميثاق 
مجلس اإلدارة، مواثيق لجنة التدقيق، أنظمة الشركة، 

سياسة تعامالت األطراف ذات العالقة وقواعد تداول 
األشخاص الباطنيين(، وعلى المجلس أن يراجع مبادئ 

السلوك المهنّي بصورة دورّية للتأكد من أّنها تعكس 
أفضل الممارسات وتلّبي حاجات الشركة.

3.3 3

اإلمتثال لنظام هيئة قطر لألسواق المالية لحوكمة الشركات 

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 4 - ميثاق مجلس اإلدارة رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



على المجلس أن يعتمد ميثاقًا ألعضاء مجلس اإلدارة 
يحّدد بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولّياته وواجبات 

أعضائه  التي يجب أن يتقيدوا بها تقيدا تاما. يجب أن 
يصاغ الميثاق المذكور وفقًا ألحكام هذا النظام و طبقا 

للنموذج اإلسترشادي المرفق بهذا النظام و أن يؤخذ 
بعين اإلعتبار عند مراجعة الميثاق إلى التعديالت التي 

يمكن أن تجريها الهيئة من وقت آلخر. 

غير 
متوفر 1

 يجب نشر ميثاق مجلس اإلدارة على موقع الشركة 
وجعله متوفرًا للجمهور.

غير 
متوفر 2

 يتضمن ميثاق مجلس اإلدارة األحكام الواردة في 
المرفق رقم 2 من نظام حوكمة الشركات.

غير 
متوفر 3
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 5 - مهام مجلس اإلدارة 
ومسؤولياته

رقم 
البند الرقم التسلسلي



يتولى المجلس إدارة الشركة بشكل 
فعال و يكون مسئوال مسؤولية جماعية 
عن اإلشراف على إدارة الشركة بالطريقة 

المناسبة. 

1.5 1



الموافقة على األهداف اإلستراتيجية 
للشركة، تعيين المدراء، تحديد 

مكافآتهم و كيفية إستبدالهم و مراجعة 
أداء اإلدارة و ضمان و ضع خطط التعاقب 

على إدارة الشركة 
(Succession Planning(

1.2.5 2



التأكد من تقيد الشركة بالقوانين 
واللوائح ذات الصلة، وبالعقد التأسيسي 
للشركة وبنظامها األساسي كما يتحمل 

المجلس مسؤولية حماية الشركة من 
األعمال غير القانونية أو التعسفية أو غير 

المناسبة.

2.2.5 3



يحق للمجلس تفويض بعض صالحياته 
إلى لجان خاصة في الشركة  وتشكيل 
تلك اللجان خاصة بهدف إجراء عمليات 

محددة، و تمارس عملها وفقا لتعليمات 
خطية و واضحة تتعلق بطبيعة المهمة 

في جميع األحوال، يبقى المجلس مسئوال 
عن جميع الصالحيات أو السلطات التي 

فوضها و عن أعمال تلك اللجان.

3.5 4
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تبرير عدم اإللتزام تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 6 - واجبات أعضاء 
مجلس اإلدارة االستئمانية

رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



يمثل مجلس اإلدارة كافة 
المساهمين، و عليه بذل 

العناية الالزمة في إدارة 
الشركة و التقيد بالسلطة 

المؤسسية، كما هي محددة 
في القوانين و اللوائح ذات 

الصلة بما فيها هذا النظام 
و ميثاق المجلس.

1.6 1



يجب على أعضاء مجلس 
اإلدارة العمل دائمًا على 

أساس معلومات واضحة 
و بحسن نية بالعناية و 

االهتمام الالزمين و لمصلحة 
الشركة و المساهمين كافة. 

2.6 2


يتعين على أعضاء مجلس 

اإلدارة العمل بفاعلية لاللتزام 
بمسؤولياتهم تجاه الشركة.

3.6 3

تبرير عدم اإللتزام تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام
المادة 7 - فصل منصبي 

رئيس مجلس اإلدارة و 
الرئيس التفيذي

رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي

الشركة بصدد تعيين 
مدير تنفيذى جديد 

لضمان  التزامها بنظام 
حوكمة الشركات الصادر 
عن هيئة قطر لألسواق 

المالية

 رئيس 
مجلس إدارة 

“مجموعة 
المستثمرين 

القطريين”  
يتولى كذلك 
مهام المدير 

التنفيذي 
للشركة.



ال يجوز الجمع بين منصب 
رئيس مجلس اإلدارة و 

منصب الرئيس التنفيذي أو 
أي منصب تنفيذي آخر في 

الشركة.

1.7 1



في جميع األحوال يجب أال 
يكون لشخص واحد في 

الشركة سلطة مطلقة 
التخاذ القرارات.

2.7 2
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يجب على المترشح لمنصب عضو 
مجلس اإلدارة   المستقل أن ال تزيد 
نسبة تملكه من رأس مال الشركة 
عن عدد األسهم المطلوبة لضمان 
عضويته في مجلس إدارة الشركة.

4.9 4

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 8- واجبات رئيس مجلس 
اإلدارة

رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



يكون رئيس مجلس اإلدارة مسئوالً 
عن حسن سير عمل مجلس اإلدارة 

بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك 
حصول أعضاء مجلس اإلدارة على 

المعلومات الكاملة والصحيحة في 
الوقت المناسب.

1.8 1



ال يحق لرئيس مجلس اإلدارة أن 
يكون عضوًا في أي لجنة من لجان 

المجلس المنصوص عنها في هذا 
النظام.

2.8 2



تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس 
مجلس اإلدارة  فضاًل عن تلك التي 
ينص عليها ميثاق المجلس  عل 
سبيل الذكر ال الحصر كل النقاط 

المذكورة في الفقرة )3.8(.

3.8 3

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 9- تشكيل مجلس اإلدارة رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



يحدد تشكيل المجلس في النظام 
األساسي ويجب أن يتضمن مجلس 
اإلدارة أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير 
تنفيذيين وأعضاء مستقلين و ذلك 

بهدف عدم تحكم شخص واحد أو 
مجموعة صغيرة من األشخاص في 

قرارات المجلس.

1.9 1



يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس 
اإلدارة على األقل أعضاء مستقلين، 

ويجب أن تكون أكثرية األعضاء 
أعضاء غير التنفيذيين.

2.9 2



يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة 
مؤهال  و يتمتع

بقدر كاف من المعرفة باألمور اإلدارية 
و الخبرة لتأدية مهامه بصورة فعالة 

لما فيه مصلحة الشركة، كما يتعين 
عليه تخصيص الوقت الكافي 

للقيام بعمله بكل نزاهة

3.9 3
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 10 - أعضاء مجلس اإلدارة غير 
التنفيذيين

رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي


تتضمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير 

التنفيذيين على سبيل المثال ال الحصر 
البنود المنصوص عليها في الفقرة )10. 1(.

1.10 1



يجور ألكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين 
طلب رأي مستشار خارجي  مستقل على 

نفقة الشركة فيما يتعلق بأي مسألة تخص 
الشركة.

2.10 2

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 11 - اجتماعات مجلس اإلدارة رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



يجب أن يعقد المجلس إجتماعات بشكل 

منتظم بما يؤمن القيام بمهام المجلس 

بصورة فعالة و يجب أن يعقد المجلس  6 

اجتماعات في السنة الواحدة على األقل و ما 

ال يقل عن إجتماع واحد كل شهرين.

1.11 1



يجتمع المجلس بناًء على دعوة رئيسه أو بناًء 
على طلب خطي يقدمه عضوان من أعضائه. 

ويجب إرسال الدعوة الجتماع المجلس لكل 
عضو من أعضاء المجلس قبل أسبوع على 
األقل من تاريخ االجتماع. علمًا أنه يحق لكل 
عضو في مجلس اإلدارة إضافة أي بند على 

جدول األعمال.

2.11 2

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 12 - أمين سر مجلس اإلدارة رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



يعين المجلس أمين سر للمجلس يتولى تدوين 
محاضر إجتماعاته و قراراته في سجل خاص مرقم 

بصورة مسلسة و بيان األعضاء الحاضرين و اي 
تحفظات يبدونها كما يتولى حفظ جميع محاضر 

إجتماعات المجلس و سجالته و دفاتره و التقارير 
التي ترفع من المجلس و إليه و يجب على أمين 

سر المجلس و تحت إشراف الرئيس، تأمين حسن 
إيصال و توزيع أوراق عمل اإلجتماع و الوثائق و 

المعلومات و جدول األعمال و التنسيق فيما بين 
أعضاء المجلس و بين المجلس و أصحاب المصالح 
و اآلخرين بالشركة بما فيهم المساهمين و اإلدارة 

و الموظفين. 

1.12 1


على أمين سر المجلس أن يتأكد من أن أعضاء 

المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل و سريع  
إلى كل محاضر إجتماعات المجلس المعلومات و 

الوثائق و السجالت المتعلقة بالشركة.

2.12 2


يجب أن يتمكن جميع أعضاء مجلس اإلدارة 

من االستفادة من خدمات أمين سر المجلس 
ومشورته.

3.12 3

 ال يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله إال 
بموجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة. 4.12 4



يفضل أن يكون أمين سر المجلس عضوًا في 
هيئة محاسبين محترفين معترف بها، أو عضوًا 

في هيئة أمناء سر شركات معتمدة معترف بها، 
أو محاميًا، أو يحمل شهادة من جامعة معترف 

بها، أو ما يعادلها. وأن تكون له خبرة 3 سنوات 
على األقل في تولي شؤون شركة عامة مدرجة 

أسهمها في السوق.

5.12 5
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تبرير عدم 
اإللتزام تطبيقات الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام
المادة 13 - تضارب المصالح و التعامل 

الداخلي
رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



على الشركة أن تعتمد و تعلن عن 
قواعدها و إجراءاتها العامة التي تتعلق 

بإبرام الشركة  ألي صفقة تجارية مع 
طرف أو أطراف ذي عالقة )و هو ما يعرف 

بسياسة الشركة العامة فيما يتعلق 
باألطراف ذات العالقة(. و في جميع 

األحوال  ال يجوز للشركة إبرام أي صفقة 
مع طرف ذي عالقة إال مع المراعاة التامة  

لسياسة الشركة المتعلقة باألطراف 
ذات العالقة و يجب أن تضمن تلك 

السياسة   مباديء الشفافية و اإلنصاف 
و اإلفصاح  و أن تتطلب الموافقة على 
أية صفقة مع طرف ذي عالقة من قبل 

الجمعية العامة للشركة. 

1.13 1

انعقد إجتماع 
الجمعية العمومية 

العامة للمجلس 
في عام 2013 

ووافق خالله على 
قرار مجلس اإلدارة 
منح مشروع “برج 

لوسيل” إلى شركة 
“ردكو لإلنشاءات - 

المانع”



في حالة طرح أّي مسألة تتعلق بتضارب 
مصالح أو أّي صفقة تجارية بين الشركة 
وأحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أي طرف 

ذي عالقة له بأضاء مجلس اإلدارة خالل 
إجتماع المجلس فإنه يجب مناقشة 
الموضوع في غياب العضو المعنّي 

الذي ال يحّق له مطلقًا المشاركة في 
التصويت على الصفقة، و بأي حال يجب 

أن تتم الصفقة و فقًا  ألسعار السوق 
و على أساس تجاري بحت و يجب أن ال 

تتضمن شروطا تخالف مصلحة الشركة.

2.13 2



و في جميع األحوال يجب اإلفصاح عن 
هذه الصفقات في التقرير السنوّي 

للشركة ويجب أن ُيشار إليها بالتحديد 
في الجمعّية العامة التي تلي هذه 

الصفقات التجارية.

3.13 3



يجب اإلفصاح عن تداول أعضاء المجلس 
في أسهم الشركة و بأوراقها المالية 

األخرى ، ويجب أن تعتمد الشركة قواعد 
وإجراءات واضحة تحكم تداول أعضاء 

مجلس اإلدارة والموّظفين في أسهم 
الشركة.

4.13 4
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 15 - لجان مجلس اإلدارة رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم مزايا إنشاء 
لجان مخصصة تابعة له لإلشراف على سير 

الوظائف المهمة، و عند البت في شأن 
اللجان التي سيقع عليها اإلختيار، يأخذ 
مجلس اإلدارة اللجان المذكورة في هذا 

النظام بعين اإلعتبار.

15 1

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 14 - مهام المجلس وواجباته األخرى رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



يجب أن ُتوفر الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة 
كافة المعلومات و البيانات و السجالت الخاصة 

بالشركة بما يمكنهم القيام بأعمالهم و 
اإللمام بكافة األعمال المتعلقة بالعمل و يجب 
على اإلدارة التنفيذية للشركة تزويد المجلس 
و لجانه بجميع الوثائق و المعلومات المطلوبة.

1.14 1



على أعضاء مجلس اإلدارة ضمان حضور 
أعضاء لجان التعيينات والمكافآت والتدقيق 

والمدققين الداخليين وممثلين عن 
المدققين الخارجيين، الجمعّية العامة.

2.14 2



على المجلس أن يضع برنامج تدريب ألعضاء 
مجلس اإلدارة المنضمين حديثًا لضمان تمتع 
أعضاء الجلس عند إنتخابهم بفهم مناسب 

لسير عمل الشركة و عملياتها و إدراكهم 
لمسؤولياتهم تمام اإلدراك.

3.14 3

نعم
)تكفل 

“مجموعة 
المستثمرين 

القطريين” 
االمتثال بهذا 

البند(



على أعضاء مجلس اإلدارة اإلدراك الجيد 
لدورهم و واجباتهم و أن يثقفوا أنفسهم 

في المسائل المالية و التجارية و الصناعية و 
في عمليات الشركة و عملها و لهذه الغاية 

يجب على المجلس إعتماد أو إتباع دورات 
تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء 

مجلس اإلدارة و معرفتهم.

4.14 4



على مجلس اإلدارة أن يبقي أعضاؤه على 
الدوام مطلعين على التطورات في مجال 

الحوكمة و أفضل الممارسات في هذا 
الخصوص و يجوز للمجلس تفويض ذلك إلى  

لجنة التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة 
يراها مناسبة.

5.14 5


أن يتضّمن نظام الشركة األساسّي إجراءات 
واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة في حالة 

تغّيبهم عن اجتماعات المجلس.
6.14 6
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 16 - لجنة الترشيحات رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي


يجب أن يتّم ترشيح وتعيين أعضاء 
مجلس اإلدارة وفقًا إلجراءات رسمية 

وصارمة وشفافة.
61.1 1



ينبغي أن يقوم مجلس اإلدارة 
بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو 
مستقّل من أعضاء المجلس وتتألف 

من أعضاء مستقلين من أعضاء 
المجلس يقترحون تعيين أعضاء 

المجلس وإعادة ترشيحهم.

61.2 2



يجب أن تأخذ الترشيحات من 
بين أمور أخرى قدرة المرشحين 

على إعطاء الوقت الكافي للقيام 
بواجباتهم باإلضافة إلى مهاراتهم و 

معرفتهم و خبرتهم و مؤهالتهم 
المهنية و التقنية و األكاديمية 

و شخصيتهم و يمكن أن ترتكز 
الترشيحات على “المبادئ اإلرشادية 

المناسبة لترشيح أعضاء مجلس 
اإلدارة” المرفقة بهذا النظام و التي 

قد تعدلها الهيئة من وقت آلخر.

61.3 3


يتعّين على لجنة الترشيحات عند 

تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها 
بشكل يبّين سلطتها ودورها.

4.16 4


يجب أن يتضّمن دور لجنة 

الترشيحات إجراء تقييم ذاتّي سنوّي 
ألداء المجلس.

5.16 5



على المصارف وغيرها من الشركات 
مراعاة أي شروط أو متطلبات تتعلق 

بترشيح أو انتخاب أو تعيين أعضاء 
مجلس اإلدارة صادرة من مصرف 
قطر المركزي أو أية سلطة أخرى.

6.16 6
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تبرير عدم اإللتزام تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 17 - لجنة المكافآت  رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي

الشركة بصدر 
تعيين أعضاء 

لجنة جدد


على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة 
مكافآت تتألف من ثالثة أعضاء 

على األقل غير تنفيذيين تكون 
غالبيتهم من المستقّلين

1.17 1



يتعّين على لجنة المكافآت عند 
تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها 

بشكل يبّين دورها ومسؤولّياتها 
األساسّية

2.17 2



يجب أن يتضّمن دور لجنة المكافآت 
األساسي تحديد سياسة المكافآت 
في الشركة بما في ذلك المكافأة 

التي يتقاضاها الرئيس وكّل أعضاء 
المجلس واإلدارة التنفيذية العليا

3.17 3

إن مجموعة 
المستثمرين 

القطريين في 
صدد مراجعة 

سياسة المكافآت 
من أجل تغطية 

كافة األمور 
المنصوص عليها 
في تقرير الحوكمة

  
يجب اإلفصاح عن سياسة الشركة 

و مباديء المكافآت ألعضاء مجلس 
اإلدارة في التقرير السنوي للشركة.

4.17 4



يجب أن تأخذ لجنة المكافآت 
بعين االعتبار مسؤولّيات ونطاق 

مهام أعضاء المجلس وأعضاء 
اإلدارة التنفيذية العليا وكذلك 
أداء الشركة. ويجوز أن تتضّمن 

المكافآت قسمًا ثابتًا وقسمًا مرتبطا 
باألداء، وتجدر اإلشارة إلى أّن القسم 
المرتبط باألداء يجب أن يرتكز على 

أداء الشركة على المدى الطويل.

5.17 5
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 تبرير عدم
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 18 - لجنة التدقيق رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة 
تدقيق تتكون من ثالثة أعضاء على 

األقل، ويجب أن يكون غالبيتهم 
أعضاء مستقلين، ويجب أن تتضمن 

لجنة التدقيق عضوًا واحدًا على 
األقل يتمتع بخبرة مالية في مجال 

التدقيق، وفي حالة كان عدد أعضاء 
المجلس المستقلين المتوفرين 
غير كاف لتشكيل عضوية لجنة 
التدقيق، يجوز للشركة أن تعين 

أعضاء في اللجنة من غير األعضاء 
المستقلين على أن يكون رئيس 

اللجنة مستقاًل.

1.18 1



بأي حال ال يجوز ألّي شخص يعمل 
حالّيًا أو كان يعمل لدى المدققين 
الخارجيين للشركة خالل السنتين 

الماضيتين، أن يكون عضوًا في 
لجنة التدقيق.

2.18 2


يجوز للجنة التدقيق أن تستشير 

على نفقة الشركة أّي خبير أو 
مستشار مستقّل

3.18 3



على لجنة التدقيق أن تجتمع عند 
االقتضاء وبصورة منتظمة مّرة على 

األقّل كّل ثالثة أشهر، كما عليها 
تدوين محاضر اجتماعاتها.

4.18 4



فيحالةحصوألّيتعارضبينتوصيات
لجنةالتدقيقوقراراتمجلساإلدارة، 

بمافيذلك، عندمايرفضالمجلسإتباع
توصياتاللجنةفيمايتعلقبالمدققالخ
ارجّي، يتعّينعلىالمجلسأنيضّمنتق
ريرالَحْوَكَمة، بيانًايفّصلبوضوحهذه
التوصياتوالسببأواألسبابوراءقرارمج

لساإلدارةعدمالتقّيدبها.

5.18 5



اعتمدت لجنة التدقيق ونشرت 
إطار عملها بشكل يبّين دورها 

ومسؤولياتها األساسية كما هو 
وارد في البند 18. 6

6.18 6
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 19 - التقيد باألنظمة والرقابة 
الداخلية والمدقق الداخلي

رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



على الشركة أن تعتمد نظام رقابة 
داخلّية، يوافق عليه المجلس حسب 
األصول، لتقييم األساليب واإلجراءات 

المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق 
نظام الَحْوَكَمة الذي تعتمده 

الشركة، والتقّيد بالقوانين واللوائح 
ذات الصلة، ويجب أن يضع نظام 

الرقابة الداخلّية معايير واضحة 
للمسؤولّية والمساءلة في أقسام 

الشركة كلها.

1.19 1



 يجب أن تتضّمن عملّيات الرقابة 
الداخلّية إنشاء وحدات فّعالة 

ومستقلة لتقييم وإدارة المخاطر 
فضاًل عن وحدات للتدقيق المالي 

والتشغيلي الداخلي، باإلضافة 
إلى التدقيق الخارجي، كما يجب أن 

يضمن نظام الرقابة الداخلّية أن كّل 
تعامالت األطراف ذات العالقة تتّم 

وفقا للضوابط الخاصة بها.

2.19 2


توفر الشركة وحدة تدقيق داخلي 

تتمتع بأدوار ومهام محددة 
وواضحة، كما يشير إليها البند 19. 3

3.19 3



تتكون وحدة التدقيق الداخلي 
من مدقق داخلي على األقل يعينه 

مجلس اإلدارة، و يكون مسؤوال أمام 
المجلس.

4.19 4



يقوم المدقق الداخلي بإعداد 
التقارير ورفعها إلى لجنة التدقيق 

ومجلس اإلدارة، ويتضمن التقرير 
المعلومات ذات الصلة على النحو 

المذكور في
 البند 19. 5

5.19 5

 يعد تقرير التدقيق الداخلي كل 
ثالثة شهور 6.19 6
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 20 - اإلفصاح رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



يقوم مراقب حسابات )مدقق خارجي( 
مستقّل ومؤهل، ويتم تعيينه بناء على 

توصية لجنة التدقيق المرفوعة إلى مجلس 
اإلدارة وعلى قرار الجمعّية العامة للشركة 

بإجراء تدقيًق خارجي مستقل سنوي وإجراء 
مراجعة نصف سنوية للبيانات، ويهدف 

التدقيق المذكور إلى تزويد مجلس اإلدارة 
والمساهمين بتأكيد موضوعّي أّن البيانات 

المالّية تعد وفقّا لنظام الَحْوَكَمة هذا 
وللقوانين واللوائح ذات الصلة، والمعايير 

الدولّية التي تحكم إعداد المعلومات 
المالّية، وأّنها تمّثل تماما مركز الشركة 

المالي وأداءها من جميع النواحي الجوهرية.

1.20 1



يتعّين على المدققين الخارجيين التقّيد 
بأفضل المعايير المهنّية، وال يجوز للشركة 

أن تتعاقد معهم لتقديم أّي استشارة أو 
خدمات غير إجراء التدقيق المالي للشركة، 

ويجب أن يكون المدققون الخارجّيون 
مستقلين تمامًا عن الشركة ومجلس 

إدارتها، ويجب أالّ يكون لديهم إطالقًا أّي 
تضارب في المصالح في عالقاتهم بالشركة.

2.20 2



يتعّين على المدققين الخارجيين للشركة 
حضور الجمعّية العامة العادّية للشركة، 

حيث يقّدمون تقريرهم السنوّي والرد على 
االستفسارات

3.20 3



يكون المدققون الخارجّيون مسئولين 
أمام المساهمين ويدينون للشركة بواجب 
بذل العناية المهنّية المطلوبة عند القيام 

بالتدقيق، كما ُيتوّجب على المدققين 
الخارجّيين إبالغ الهيئة وأية هيئات رقابّية 
أخرى في حال عدم اتخاذ المجلس اإلجراء 
المناسب فيما يتعلق بالمسائل المثيرة 

للشبهة التي أثارها المدققون أو حّددوها.

4.20 4


يتعّين على جميع الشركات المدرجة 

أسهمها في السوق تغيير مدّققيها 
الخارجيين كّل خمس سنوات كحد أقصى.

5.20 5
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 22 - الحقوق العامة للمساهمين 
وعناصر الملكية األساسية

رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



يتمّتع المساهمون بجميع الحقوق 
الممنوحة لهم بموجب القوانين 

واللوائح ذات الصلة، بما فيها هذا 
النظام ونظام الشركة األساسّي، 
ويتعّين على المجلس أن يضمن 

احترام حقوق المساهمين بما يحقق 
العدالة والمساواة.

ال
ينطبق 1

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 21 - اإلفصاح رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



على الشركة التقّيد بجميع متطلبات 
اإلفصاح بما في ذلك تقديم التقارير 

المالّية، واإلفصاح عن عدد أسهم أعضاء 
مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين 

وكبار المساهمين أو المساهمين 
المسيطرين، كما على الشركة أن 
تفصح عن المعلومات التي تتعلق 

بأعضاء مجلس إدارتها، بما في ذلك 
السيرة الذاتية لكّل واحد منهم تبّين 
مستواه التعليمي، مهنته وعضوّيته 

في مجالس إدارة أخرى )إن وجدت(، كما 
يجب اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجان 
المختلفة المشكلة من قبل المجلس 
وفقًا للمادة رقم )5/ البند 3( مع بيان 

تشكيلها.

1.21 1



على المجلس أن يتأكد أن جميع 
عملّيات اإلفصاح التي تقوم بها الشركة 

تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير 
مضللة.

2.21 2



يجب أن تكون التقارير المالّية للشركة 
مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق 

الدولية )IFRS/IAS) و)ISA( ومتطلباتها، 
ويجب أن يتضّمن تقرير المدققين 

الخارجيين إشارة صريحة عّما إذا كانوا 
قد حصلوا على كّل المعلومات 

الضرورّية، ويجب أن يذكر هذا التقرير ما 
إذا كانت الشركة تتقّيد بمعايير 

)IFRS/IAS)، وما إذا كان التدقيق قد 
ُأجري وفقًا لمعايير التدقيق الدولية 

.(ISA(

3.21 3

 يجب توزيع التقارير المالية المدققة 
للشركة على جميع المساهمين 4.21 4
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة

ال 
ينطبق

عدم 
االلتزام االلتزام المادة 23 - سجالت الملكية رقم 

البند
الرقم 

التسلسلي

 يتعين على الشركة أن تحتفظ بسجالت صحيحة 
ودقيقة وحديثة توضح ملكية األسهم. 1.23 1



يحّق  للمساهم االطالع على سجّل المساهمين في 
الشركة والوصول إليه مجانًا خالل ساعات العمل 

الرسمّية للشركة، أو وفقًا لما هو محّدد في إجراءات 
الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة.

2.23 2



يحّق للمساهم الحصول على نسخة من المستندات 
التالية: سجل أعضاء مجلس اإلدارة، العقد التأسيسي 

للشركة ونظامها األساسي، المستندات التي ترتب 
امتيازات أو حقوق على أصول الشركة، عقود األطراف 
ذات العالقة، وأي مستند آخر تنص عليه الهيئة من 

وقت آلخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة.

3.23 3

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 24 - الحصول على المعلومات رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



على الشركة أن تضّمن عقدها التأسيسي ونظامها 
األساسي إجراءات الحصول على المعلومات بشكل 

يحفظ حق المساهمين في الحصول على وثائق 
الشركة والمعلومات المتعلقة بها في الوقت المناسب 

وبشكل منتظم، ويجب أن تكون إجراءات الحصول 
على المعلومات واضحة ومفّصلة على أن تتضّمن:

1 . معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها، بما 
فيها نوع المعلومات التي ُيتاح الحصول عليها بصورة 

مستمّرة للمساهمين األفراد أو للمساهمين الذين 
يمّثلون نسبة مئوّية دنيا من رأس مال الشركة.

2 .اإلجراء الواضح والصريح للحصول على هذه 
المعلومات.

1.24 1



على الشركة أن يكون لها موقع إلكتروني تنشر فيه 
جميع اإلفصاحات و المعلومات ذات الصلة و المعلومات 

العامة، و تتضمن هذه المعلومات كافة المعلومات 
التي يجب اإلعالن عنها بموجب هذا النظام و بموجب 

أي قوانين و لوائح ذات صلة.

2.24 2

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة  25 - حقوق المساهمين فيما يتعلق 
باجتماعات المساهمين

رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



يجب أن يتضّمن العقدالتأسيسي للشركة 
ونظامهااألساسّي أحكامًا تضمن حقا 

لمساهمينالفعل ّيفي الدعوة إلى جمعّيةعامة 
وعقدهافي وقت مناسب،وحق إدراج بنود علىجدول   

األعمال،ومناقشة البنودالمدرجة علىجدول 
األعمال،وطرح أسئلة وتلقي األجوبة عليها وحق ّاتخاذ 

قرارات وهم علىاطالع تاّم بالمسائل المطروحة.

غير 
متوفر 1
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام
المادة 26 - المعاملة المنصفة 

للمساهمين وممارسة حق 
التصويت

رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي

 يكون لكّل األسهم من الفئة ذاتها 
الحقوق عينها المتعّلقة بها. 1.26 1

 التصويت بالوكالة مسموح به وفقًا 
للقوانين واللوائح ذات الصلة. 2.26 2

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 27 - حق المساهمين فيما 
يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



يجب أن يتضّمن عقد الشركة 
التأسيسي ونظامها األساسي 

أحكامًا تضمن إعطاء المساهمين 
معلومات عن المرّشحين إلى 

عضوية مجلس اإلدارة قبل 
االنتخابات، بما في ذلك وصف 
مهارات المرّشحين المهنّية، 

التقنّية، خبرتهم ومؤّهالتهم 
األخرى.

1.27 1

تنسجم آلية 
التصويت مع 
أحكام قانون 

الشركات 
التجارية وال 

تعتمد على 
أساس التصويت 

التراكمي


يجب أن يكون للمساهمين الحق 
بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن 

طريق التصويت التراكمّي.
2.27 2

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 28 - توزيع األرباح رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي



على مجلس اإلدارة أن يقّدم إلى 
الجمعّية العامة سياسة واضحة 

تنظم وتوضح طريقة توزيع األرباح، 
ويجب أن يتضّمن هذا التقديم 

شرحا عن هذه السياسة انطالقا 
من خدمة مصلحة الشركة 

والمساهمين على حّد سواء.

غير 
متوفر 1
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 29 - هيكل رأس المال وحقوق المساهمين 
والصفقات الكبرى

رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي


يجب اإلفصاح عن هيكل رأس المال، ويتعّين على 

الشركات تحديد نوع اتفاقات المساهمين التي يجب 
اإلفصاح عنها.

1.29 1



ينبغي أن تقوم الشركات على ُتضمين عقدها 
التأسيسّي و/أو نظامها األساسي أحكاما لحماية 
مساهمي األقلّية في حال الموافقة على صفقات 

كبيرة كان مساهمو األقلّية قد صّوتوا ضّدها.

2.29 2



ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين عقدها 
التأسيسّي و/أو نظامها األساسي آلّية تضمن 

إطالق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق 
المساواة في بيع األسهم، في حال حدوث تغيير في 
ملكّية رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئوّية محددة 
)السقف(، ويجب أن تأخذ بعين االعتبار لدى تحديدها 

لسقف األسهم التي يملكها طرف ثالث ولكّنها 
تحت سيطرة المساهم المفصح، بما فيها األسهم 

المعنية باتفاقات مساهمين والتي يجب أيضا اإلفصاح 
عنها.

3.29 3

تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة

ال 
ينطبق

عدم 
االلتزام االلتزام المادة 30 - حقوق أصحاب المصالح اآلخرين رقم 

البند
الرقم 

التسلسلي



يجب على الشركة احترام حقوق المصالح، وفي 
الحاالت التي يشارك فيها أصحاب المصالح في 
الَحْوَكَمة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على 

معلومات موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك في 
الوقت المناسب وبشكل منتظم.

1.30 1


على مجلس اإلدارة أن يضمن معاملة الموّظفين 

وفقًا لمبادئ العدل والمساواة وبدون أّي تمييز على 
أساس العرق أو الجنس أو الدين.

2.30 2



على المجلس أن يضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز 
للعاملين وإلدارة الشركة للعمل دائمًا بما يخدم 

مصلحة الشركة، ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين 
االعتبار أداء الشركة على المدى الطويل.

3.30 3



على المجلس اعتماد آلّية تسمح للعاملين بالشركة 
إبالغ المجلس بالتصّرفات المثيرة للريبة في الشركة 

عندما تكون هذه التصّرفات غير قويمة أو غير 
قانونّية أو مضرة بالشركة، وعلى المجلس أن يضمن 

للعامل الذي يتوّجه إلى المجلس السرّية والحماية 
من أّي أذى أو رّدة فعل سلبّية من موظفين آخرين أو 

من رؤسائه.

4.30 4

 على الشركات اإللتزام التام بأحكام هذه المادة، فهي 
مستثناة من مبدأ التقيد أو تعليل عدم التقيد 5.30 5
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تبرير عدم 
اإللتزام

تطبيقات 
الحوكمة ال ينطبق عدم 

االلتزام االلتزام المادة 31 - تقرير الَحْوَكَمة رقم 
البند

الرقم 
التسلسلي

 يحمل تقرير حوكمة الشركات توقيع رئيس مجلس 
اإلدارة ويغطي كافة البنود الموثقة في المادة 31 31 1


